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JA til heleTvedestrand! 

• Vi skal være en JA-kommune, med fokus på miljø, levekår, 
 frivillig engasjement, bolyst og turisme. 
• Vi vil utvikle kretsene. Viktig med grendeskoler, og tomter til 
 boliger og lokal industri mv. 
• Tvedestrand bør bestå som egen kommune, i nært samarbeid 
 med nabokommunene. 
• Vi er imot eiendomsskatt. Ønsker over tid å redusere denne
 skatten ved stram økonomisk styring
.• Vi ønsker å tilbakeføre mer makt og avgjørelser fra 
 administrasjonen til de folkevalgte. 

VEIER / KOMMUNIKASJON
• Trygge skoleveier må prioriteres. Viktig å fokusere på gang- og 
	 ykkelstier	langs	trafikkfarlige	veier.

•	 Kommunale	veier	må	ikke	nedklassifiseres	til	private	veier.

• Lange private veier med fast bosetting, må gis et kommunalt  
 tilskudd.

• Ved nye boligområder må det stilles strengere krav til kvalitet
 på tilførselsveiene. 

• En raskere utbedring av riksvei 411 (særlig Laget – Gjeving).
 Andre fylkesveier er også viktige.

• Bidra sterkere til at hele kommunen får et tilfredsstillende
 telenett.

• På Sandøya og Lyngør må det legges til rette for bedre
 kommunale brygger og båtplasser. 

• Fiskerne i kommunen må ha tjenlige bryggeområder.

• Bedre skilting i sentrum, særlig for turister som kommer
 båtveien.

• Tilstrekkelig med ladestasjoner for El-biler, og parkerings-
 plasser for campingbiler.

• Flere parkeringsplasser rundt brygga/Rådhuset/nedre bydel.

• Togtaxitilbudet til og fra Vegårshei stasjon, bør gjeninnføres.

•	 Vi	vil	ha	et	sterkt	fokus	på	flomsikringen,	ikke	minst	i	sentrum.

www.www.senterpartiet.no/lokallag-og- 
fylkeslag/agder/tvedestrand
Følg oss på Facebook

ARBEIDSGIVERANSVAR OG
INNBYGGERMEDVIRKNING

• Åpenhet og inkludering skal være et overordnet mål.
 Fokus på gode ledere som skaper trygge ansatte. 

• Fremme en god kultur i den kommunale virksomheten.
 Bygge på tillit, likebehandling og innbyggermedvirkning.



SKOLE/BARN OG UNGES OPPVEKSTMILJØ 
• Barnehager og skoler er viktige for å skape attraktive
 bo-områder, og for å utvikle hele kommunen.
• Vi vil fortsatt kjempe for en desentralisert skole- og
 barnehagestruktur. 
• Vi står fast på å bygge en 2-parallell-skole for sentrumselevene
 så snart økonomien tillater det.
• Vi ønsker å inkludere Gymnasbygget som en viktig del av
 skoletilbudet i sentrum.
• Vi er positive til barnehager som drives i privat regi. 
• Oppfordre frivillige til å være leksehjelp og lesevenner.
 Prioritere godt innhold i SFO.
• Ungdomsklubben, Mekkeklubben og Biblioteket er eksempler
 på treffsteder vi støtter.
• Vi vil forebygge fremfor å reparere. Følge opp «Plan for tidlig
 innsats». Natteravnenes innsats er viktig.
• Viktig at skolehelsetjenesten er aktivt tilsted, spesielt på
 ungdomsskolen.
• Risøya Folkehøyskole er viktig for kommunen. 

HELSE OG REHABILITERING
• Vi ønsker en robust hjemmetjeneste som støttes av hverdags
 rehabilitering, velferdsteknologi og ambulerende vaktmester slik
  at eldre kan bo heime lengst mulig. For de som ikke kan bo
 hjemme, trengs nok sykehjemsplasser, avlastningstilbud og
 omsorgsboliger.  
• Stimulerer til mer frivillighet. Verdsette pårørendes innsats for å 
 skape fellesskap og gode opplevelser.
• Bygge opp demensomsorgen. Avlastning for de pårørende og 
 dagtilbud for personer med demenssykdom.
• Tilrettelegge for at funksjonshemmede skal få en god og trygg 
 hverdag. Vi vil beholde foreldreutvalget.

• Vi ønsker sterkt en heisløsning på Rådhuset. 

• Vi må fortsette å fokusere på By-løft.

NÆRINGSUTVIKLING/
RESSURSFORVALTNING OG ØKONOMI 
• Ha gode næringstomter ved nye E-18, men også andre
 naturlige steder i kommunen. Viktig med sjønære tomter.

• Tvedestrand Vekst bør omorganiseres, driftes av nærings-
 sjefen, dekke hele kommunen og rapportere oftere.

• Kommunen bør samarbeide aktivt med Etablerersenteret i 
 Arendal.

• Kommunen bør samarbeide med næringslivet og private om
 en utegående turistvert hele sommerhavlåret.

• Styrke Miljøpatruljens virksomhet, særlig rettet mot unge
 sosialhjelpsmottakere. Jobbsentral.

• Boliger som har egen, godkjent vannkilde må ikke tvinges til å
 koble seg på kommunalt nett. 

• Støtte opp om et aktivt landbruk med fokus på lokal
 matproduksjon og vern av dyrka mark.

• Viktig å arbeide for et sterkt grønt utdanningssenter på
 «Landbruksskolen» med stor bredde på sine kurstilbud.

• Støtte tiltak for å holde et velstelt kulturlandskap og ryddige
 områder langs våre vassdrag. 

• Stimulere grunneiere langs ferdselsårene, særlig i
 kyststripa, til å gjenskape blomstereng på små jorder som i  
 dag ofte er tilgrodd. Her kan Miljøpatruljen være en viktig
 medspiller. 

• Gamle, tomme låvebygninger må gjerne bygges om og brukes 
 til annen virksomhet.

• Øke bruken av bioenergi i kommunen, og bygge i
 miljøvennlige materialer.

• Ikke selge aksjene i Agder Energi.

• Arbeide aktivt for å holde nede bestandene
 av sel og skarv langs kysten.

•	 Prioritere	flere	assistenter	på	sykehjemmet,	slik	at	pleie-
 personell får mer tid til pasientene.
• Prioritere lærlingeplasser i helse- og omsorgssektoren.
• Prioritere arbeidet opp imot rus/psykiatri.
• Opprettholde dagtilbudet kommunen har med Grønn omsorg. 
• Gjenskape kafeen på Strannasenteret eks i samarbeid med 
 Lisand,

KIRKE OG LIVSSYN
• Trygge økonomien for drift og vedlikehold av kirkene og
 kirkegårdene.

• Arbeide for at vedlikeholdet av middelalderkirkene
 (Dypvåg og Holt) blir en ren statlig oppgave.

• Kommunen må ha et egnet/verdi sted for livssynsnøytrale
 seremonier.

• Fortsette å gi tilskudd til ungdomsprestprosjektet og
 prostidiakonstillingen.

KULTUR OG FRITIDSAKTIVITETER
•	 Frivillighet	verdsettes	høyt!	Vi	har	mange	flotte	turstier,
 padleområder, skiløyper, lekeområder, idrettsanlegg mv.  

• Barn og unge må få bruke aktuelle kommunale bygg gratis. 
 Skolenes gymsaler er viktige for lokale aktivitet. 
• Støtte opp om Furøya, Raet nasjonalpark, Kystkultursenteret,
 Biblioteket, Solfjellparken, Strandaparken,  Bokbyen,
 Kystkulturuka, festivaler, museene rundt Nes Verk osv.
 Turister er en viktig målgruppe. N
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